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Prerequisits

No hi han prerrequisits

Objectius

Oferir una visió general dels sistemes corporatius de gestió i determinar per cada tipus d'empresa les
necessitats a cobrir.

Competències

Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns
professionals.
Demostrar que es coneixen els sistemes d'informació empresarial, prenent en consideració les seves
tres dimensions específiques (informacional, tecnològica i organitzativa) i ser actius en l'especificació,
el disseny i la implementació d'aquests sistemes.
Desenvolupar de manera efectiva les tècniques i les metodologies d'anàlisi i disseny de sistemes
d'informació en l'entorn empresarial.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.
Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar l'ús estratègic dels sistemes d'informació.
Avaluar la incidència del disseny i l'arquitectura d'un sistema d'informació sobre l'estructura
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organitzativa d'una gran empresa o organització.
Comunicar amb experts d'altres camps i no experts.
Configurar l'arquitectura d'un sistema d'informació que doni suport de manera integrada a una
organització.
Definir el paper dels sistemes de gestió i comunicació de dades en les organitzacions.
Demostrar capacitat de planificació en funció d'objectius i recursos disponibles.
Demostrar motivació per la qualitat en els objectius i en el desenvolupament del treball.
Demostrar que es comprenen els comportaments humans, individuals i de grup, en entorns
professionals.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autónom.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Enumerar les característiques de les principals formes d'utilització dels sistemes d'informació en la
gestió empresarial.
Redactar de manera adequada informes tècnics adaptats a les exigències dels destinataris.
Ser capaç d'analitzar i de sintetitzar, d'organitzar, de planificar, de resoldre problemes i de prendre
decisions.
Treballar en equip, compartint els coneixements i sabent-los comunicar a la resta de l'equip i
l'organització.
Utilitzar els mitjans tècnics més efectius i al dia en la comunicació oral i escrita.

Continguts

1. Els sistems d'infomració i l'empresa

Necessitats informacionals i funcions empresarials
Els sistemes transaccionals i la infomració de base
Tipus de sistemes d'informació

2. Els ERP (Enterprise Resource Planning)

Visió general de SAP
Principals sistemes ERP en el mercat

3. Els CRM (Customer Relationship Management)

Marketing Relacional i Marketing transaccional
Els sistemes CRM dins de una estrategia relacional
Principals sistemes CRM en el mercat

4. Els SCM (Supply Chain Management)

La cadena de subministrament
MES: manufacturing execution systems. Relació amb els ERP's
Integració amb sistemes externs

5. Business Intelligence

Integració de sistemes
Datawarehouse & Datamart
OLAP
Indicadores. Cuadro de Mando. Balanced Scorecard
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Metodologia

les dates d'avaluació continuada i lliurament de treballs es publicaran al campus virtual o llocs equivalents i
poden estar subjectes a possibles canvis de programació per motius d'adaptació a possibles incidències;
sempre s'informarà al campus virtual o llocs equivalents sobre aquests canvis ja que s'entén que el CV o llocs
equivalents són el mecanisme habitual d'intercanvi d'informació entre professor i estudiants

Aprenentatge Basat en Problemes:

Una part de l'assignatura es farà fent servir la metodologia ABP. Es farà un treball sobre un cas pràctic i
s'acabarà fent una presentació dels resultats.

Classes magistrals i casos

On es presenten els continguts bàsics que els estudiants han de menester per a introduir-se en alguns dels
temes que configuren el programa. Alhora, s'indiquen les vies possibles per a completar o aprofundir la
informació rebuda en aquestes sessions.

Durant les sessions es pot utilitzar també el mètode del cas com a eina docent, en funció del grau de
participació dels alumnes.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Casos i exercicis 22 0,88 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14

Clases Teóriques 22 0,88 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13

Presentacions de treballs 1 0,04 3, 8, 12, 14, 15

Tipus: Supervisades

Tutories 15 0,6 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

Tipus: Autònomes

Estudi 55 2,2 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11

Redacció de treballs i preparació de casos 27 1,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15

Avaluació

Condicions per aprovar:

Per aprovar l'assignatura cal obtindre 50 punts

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica
vigent, les irregularitats comeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació es
qualificaran amb un zero (0). Per exemple, plagiar, copiar, deixar copiar, ..., una activitat d'avaluació, implicarà
suspendre aquesta activitat d'avaluació amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta
forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats
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d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de
recuperar-la en el mateix curs.

Avaluació continuada: (màx: 60punts)

Exercici(s) de Aprenentatge basat en problemes / treball en equip / presentació en classe dels resultats. màx:
40 punts

Casos practics i exercicis individuals al llarg del curs: max 20 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 15 punts

Prova final: (40/100)

Prova escrita final sobre conceptes i aspectes tractats al llarg del curs: máx 40 punts

Minim d'aquesta part per aprovar l'assignatura: 10 punts

Segona convocatòria

No es preveu segona convocatòria.

Només aquells casos que tinguin una avaluació continuada amb al menys 30 punts pero no aprovin el global,
podran fer una nova prova escrita (máx 40 punts) on hauràn d'obtindre al menys 20 punts per aprovar.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Exercicis en equip `40 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Exercicis individuals i casos 20 2 0,08 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15

Prova escrita final 40 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
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